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Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 

 
I/ Chọn phương án đúng nhất: 
 
Câu 1: Xem xét sự vật hiện tượng như thế nào cho phù hợp với phương pháp biện chứng? 

A. Sự vật hiện tượng phiến diện, tồn tại độc lập. 
B. Sự vật hiện tượng không vận động, không phát triển. 
C. Sự vật hiện tượng luôn vận động và phát triển không ngừng. 
D. Các câu trên đều sai. 

Câu 2: Triết học nghiên cứu những vấn đề gì? 
A. Chung của thế giới.   C.  Phổ biến của thế giới. 
B. Lớn nhất của thế giới.   D.  Chung nhất, phổ biến nhất của thế giới. 

Câu 3: Thế giới quan đúng đắn nhất là thế giới 
A. Duy vật siêu hình.    C. Duy tâm biện chứng. 
B. Duy vật biện chứng.   D.  Biện chứng duy vật. 

Câu 4: Phương pháp luận đúng đắn nhất là phương pháp luận 
A. Duy vật biện chứng.   C.  Biện chứng duy vật. 
B. Biện chứng duy tâm.   D.  Duy tâm biện chứng. 

Câu 5: Trong triết học duy vật biện chứng, TGQ duy vật và PPL biện chứng: 
A. Tồn tại bên cạnh nhau.   C.  Thống nhất hữu cơ với nhau. 
B. Tách rời nhau.    D.  Bài trừ nhau. 

Câu 6  : Triết học nghiên cứu những vấn đề: 
A. Chung nhất, phổ biến nhất về thế giới.  C.  Từng đối tượng của thế giới. 
B. Một lĩnh vực cụ thể của thế giới.   D.  Khái quát về thế giới. 

Câu 7: Biểu hiện của thế giới quan duy vật: 
A. Tin vào lời thầy bói.    C.  Tin vào sự an bài của số phận. 
B. Chữa bệnh theo hướng dẫn của bác sỹ.  D.  Chữa bệnh bằng bùa phép. 

Câu 8: Triết học có vai trò là: 
A. Những kiến thức chung nhất về trái đất. 
B. TGQ và PPL chung cho mọi hoạt động của con người. 
C. PPL chung cho con người. 
D. TGQ cho mọi hoạt động của con người. 

Câu 9: Vấn đề cơ bản của triết học là: 
A. Vật chất và ý thức.   C.  Ý thức quyết định vật chất. 
B. Vật chất quyết định ý thức.  D.  Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 

Câu 10: Quan niệm cho rằng: Vật chất là cái có trước ý thức và quyết định ý thức, được gọi là thế 
giới quan: 

A. Duy tâm.     C.  Duy vật. 
B. Thần thoại.    D. Tôn giáo. 

Câu 11: Muốn cải tạo được tự nhiên và xã hội, con người: 
A. Phải chống lại các quy luật khách quan. 
B. Phải nhận thức và vận dụng đúng các quy luật khách quan. 
C. Cầu xin sự giúp đỡ của các thế lực siêu nhiên. 
D. Dựa vào sức mạnh của chính mình. 

Câu 12: Thế giới vật chất tồn tại: 
A. Khách quan, độc lập với ý thức.  C.  Phụ thuộc vào ý thức con người. 
B. Do thượng đế quy định.   D. Do con người quyết định. 

Câu 13: Để nhận thức thế giới một cách đúng đắn, trong quan niệm của mỗi người cần phải có: 
A. Thế giới quan duy vật. 
B. Phương pháp luận biện chứng. 
C. Sự thống nhất giữa PPL biện chứng và PPL siêu hình. 
D. Sự thống nhất giữa TGQ duy vật và PPL biện chứng. 



Câu 14: Phương pháp biện chứng xem xét sự vật: 
A. Trạng thái cô lập, tách biệt. 
B. Một cách phiến diện. 
C. Ràng buộc lẫn nhau, vận động và không ngừng phát triển. 
D. Áp đặt sự vật này vào sự vật khác. 

Câu 15: Chỉ ra yếu tố siêu hình ở những nội dung sau: 
A. Rút dây động rừng.    C.  Đèn nhà ai nhà nấy rạng. 
B. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem họ. D. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. 

 
Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. 
Câu 1: Hình thức vận động nào sau đây cao nhất, phức tạp nhất? 

A.  Vận động cơ học. C. Vận động vật lý. 
            B.  Vận động xã hội. D. Vận động sinh học. 
Câu 2: Quan điểm nào sau đây là duy tâm? 

A. Sự vật hiện tượng luôn phát triển. 
B. Sự vật hiện tượng không ngừng biến đổi. 
C. Sự vật hiện tượng trong thế giới biến đổi theo chủ quan của con người. 
D. Sự vật, hiện tượng luôn vận động. 

Câu 3 : Em đồng ý với quan điểm nào sau đây? 
A. Tất cả sự vận động của sự vật, hiện tượng đều nhìn thấy. 
B. Sự vật, hiện tượng vận động được là do con người tác động. 
C. Không phải bất kỳ sự vận động nào cũng là phát triển? 
D. Mọi sự vận động của sự vật,đều do ý thức của con người. 

Câu 4: Tục ngữ nào sau đây có liên quan đến sự phát triển? 
A. Tre già măng mọc. C. Qua cầu rút ván. 
B. Ăn cháo đá bát. D. Cả 3 câu trên.. 

Câu 5: Thế giới vật chất tồn tại theo phương thức nào? 
A. Vận động. C. Không thể nhận thức được. 
B. Tính thực tại khách quan. D. Tính quy luật. 

Câu 6: Triết học Mác - Lê –nin cho rằng vận động là mọi sự: 
A. Biến hóa nói chung. C.  Phát triển nói chung. 
B. Biến đổi nói chung. D.  Vận động nói chung. 

Câu 7:  Sự vận đông của thế giới vật chất là 
A. Do thượng đế quy định C.  Qúa trình mang tính chủ quan. 
B. Do một thế lực thần bí quy định D.  Qúa trình mang tính khách quan. 

Câu 8:  Thế giới vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình thông qua 
A. Vận động C.  Phát triển. 
B. Các dạng tồn tại cụ thể D.  Các sự vật hiện tượng cụ thể. 

Câu 9:  Đối với các sự vật và hiện tượng, vận động được coi là 
A. Thuộc tính vốn có. C.  Cách thức phát triển 
B. Hiện tượng phổ biến. D.  Khuynh hướng tất yếu. 

Câu 10:  Khuynh hướng tất yếu của qúa trình phát triển là 
A. Cái sau thay thế cái trước. C. Cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu 
B. Cái không mới thay thế cái cũ. D.  Cái có sau thay thế cái có trước. 

Câu 11:  Qúa trình phát triển của các sự vật và hiện tượng diễn ra một cách 
A. Quanh co, phức tạp. C.  Từ từ, thận trọng. 
B. Đơn giản, thẳng tắp. D.  Không đồng đều. 

Câu 12:  Vận động của vật chất bao gồm 5 hình thức cô bản sau 
A. Cơ, lí, toán, sinh, xã hội. C.  Cơ, lí, hóa, sinh, xã hội. 
B. Cơ,  lí, hóa, sinh, sử. D.  Cơ, lí, địa, sinh, xã hội. 

Câu 13: Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. Dòng sông đang vận động. C.  Xã hội không ngừng vận động. 
B. Trái đất không đứng im. D.  Cây cầu không vận động. 

Câu 14: Theo Ăng- ghen hình thức vận động nào là cao nhất? 
A. Cơ học. C.  Sinh học. 
Bb. Xã hội. D.  Vật lí. 



Câu 15: Với quan niệm về phát triển, khi xem xét SVHT hoặc đánh giá một con người chúng ta cần 
phải: 

A. Giữ lại tất cả cái cũ. 
B. Xóa bỏ tất cả cái cũ. 
C. Tiếp thu tất cả cái mới. 
D. Ủng hộ cái tiến bộ, tránh thái độ thành kiến bảo thủ. 

Câu 16: Qúa trình vận động và phát triển của SVHT, khuynh hướng nào đóng vai trò chủ đạo? 
A. Tiến lên. 
B. Thụt lùi. 
C. Tuần hoàn. 
D. Cả a, b, c. 

Câu 17: Quan niệm nào sau đây là đúng? 
A. Hình thức vận động của thế giới vật chất rất phong phú và đa dạng. 
B. Sự phát triển diễn ra giống như một đường thẳng tiến lên từ thấp đến cao. 
C. Không phải cái nào ra đời sau cũng tiến bộ hơn cái ra đời trước. 
D. Không phải cái nào ra đời trước cũng tốt hơn cái ra đời sau. 

Câu 18: Khi xem xét các SVHT cần xem xét chúng trong trạng thái: 
A. Vận động. 
B. Vận động, biến đổi. 
C. Đứng im. 
D. Không vận động, không biến đổi.  

Câu 19: Qúa trình phát triển của các dạng vật chất sống trên trái đất được chứng minh trong 
thuyết nào sau đây? 

A. Thuyết tiến hóa. 
B. Thuyết tế bào. 
C. Thuyết nguyên tử. 
D. Thuyết di truyền. 

Câu 20: Quan niệm nào sau đây là không đúng ? 
A. Cái tiến bộ chưa hẳn là cái mới. 
B. Cái mới chưa hẳn là cái tiến bộ. 
C. Mọi cái cũ đều lạc hậu. 
D. Không phải cái cũ nào cũng lỗi thời. 

 
Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng 
Câu 1:  Nếu một người bạn hiểu lầm và nói không tốt về em, em sẽ giải quyết bằng cách 

A. Im lặng không nói ra. C.  Tìm bạn ấy cãi nhau cho bõ tức. 
B. Tránh không gặp mặt bạn ấy. D.  Nhẹ nhàng trao đổi thẳn thắng với bạn. 

Câu 2:  Các mặt đối lập được coi là đấu tranh với nhau khi chúng 
A. Tương tác với nhau. C.  Xung đột, tiêu diệt nhau. 
B.Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. D.  Đối đầu với nhau. 

Câu 3: Bất kì sự vật, hiện tượng nào cũng chứa đựng những 
A. Xung đột. C.  Đối lập. 
B. Mâu thuẫn. D.  Đối đầu. 

Câu 4: Mặt đối lập là những mặt, những thuộc tính, những đặc điểm… có khuynh hướng biến đổi 
A. Khác nhau. C.  Không đều nhau. 
B. Trái ngược nhau. D.  Triệt tiêu nhau. 

Câu 5: Khi nói đến mặt đối lập của mâu thuẫn là nói đến những mặt đối lập đang cùng tồn tại 
trong 

A. Hai sự vật, hiện tượng khác nhau. C. Hai sự vật, hiện tượng giống nhau. 
B. Một sự vật, hiện tượng cụ thể.  D. Những sự vật, hiện tượng khác nhau. 

Câu 6: Các mặt đối lập được coi là thống nhất khi chúng 
A. Liên hệ gắn bó, ràng buộc nhau. C. Cùng tồn tại trong một sự vật. 
B. Hợp lại thành một khối. D. Liên hệ nhau. 

Câu 7: Chỉ ra mặt đối lập của mâu thuẫn: 
A. Tệ nạn xã hội mại dâm và ma túy trong xã hội có xu hướng giảm. 
B. Điện tích âm của nguyên tử A và điện tích dương cua nguyên tử B. 



C. Quan giữa mua và bán trên thị trường. 
D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 8: Trong các kết luận sau đây kết luận nào là đúng ? 
A. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập tách rời sự đấu tranh giữa chúng. 
B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập không liên quan gì đến sự thống nhất giữa chúng. 
C. Thống nhất và đấu tranh là hai mặt của cùng một quá trình mâu thuẫn. 
D. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập chỉ duy nhất là dùng sức mạnh tiêu diệt nhau. 

Câu 9: Trong các kết luận sau đây kết luận nào là sai ? 
A.  Giai cấp chủ nô và giai cấp nông dân là hai mặt đối lập..  
B.  Hai mặt đối lập cơ bản trong sự vật luôn tạo thành mâu thuẫn cơ bản của chính bản thân sự vật 
đó. 
C.  Mâu thuẫn là một quá trình và giải quyết mâu thuẫn cũng là một quá trình. 
D.  Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh giữa các mặt đối lập. 

Câu 10: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là: 
A.  Cách thức vận động, phát triển của svht. 
B.  Khuynh hướng phát triển của svht. 
C.  Nguồn gốc vận động, phát triển của svht. 
D.  Xu hướng phát triển của svht. 

Câu 11: Đối với sự vận động và phát triển của thế giới các svht, phát triển chính là: 
A.  Khuynh hướng tất yếu. C.  Nguồn gốc tất yếu. 
B.  Động cơ tất yếu.  D.  Nguyên nhân tất yếu 

Câu 12: Đâu là mâu thuẫn triết học? 
A. Xung đột giữa các sắc tộc, tôn giáo khác nhau. 
B. Bà A và bà B cãi nhau trong chợ. 
C. Mối quan hệ giữa bên mua và bên bán trên thị trường. 
D. Hai bạn B và H giận nhau. 

Câu 13: Trường hợp nào không phải mặt đối lập của mâu thuẫn? 
A. Mặt tích cực và mặt tiến bộ trong xã hội ta chiếm ưu thế. 
B. Những gam màu đối lập trong một bức tranh. 
C. Đồng hóa và dị hóa trong một tế bào. 
D. Cả a, b, c. 

Câu 14: Hai mặt đối lập trong một chỉnh thể: 
A. Không thể tách rời. 
B. Không liên quan đến nhau. 
C. Biến đổi cùng nhau. 
D. Không vận động, không biến đổi. 

Câu 15: Để giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả đòi hỏi chúng ta cần phải: 
A. Rèn luyện, trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. 
B. Bằng cách không tạo ra mâu thuẫn. 
C. Điều hòa mâu thuẫn. 
D. Tránh tiếp xúc với mâu thuẫn. 

Câu 16:  Nững nhận định nào là sai? 
A. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. 
B. Qúa khứ là gốc rễ, là nền tảng, là sứ mạnh của hiện tại và tương lai. 
C. Chúng ta chỉ có thể phát triển nếu chúng ta biết đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ sau lưng. 
D. Nếu không hiểu biết về lịch sử của gia đình, dòng họ, quê hương và dân tộc mình thì chúng ta 

sẽ trở thành những kẻ vong bản, mất gốc. 
Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. 
Câu 1: Hành động nào sau đây trái với quy luật của sự phát triển? 

A. Thiếu kiên trì, nhẫn nại. C. Đốt cháy giai đoạn. 
B. Nôn nóng, nữa vời. D.Cả 3 phương án trên. 

Câu 2  Điểm giống nhau giữa chất và lượng thể hiện chúng là: 
A. Trình độ vận động, phát triển của sự vật hiện tượng. 
B. Là những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật hiện tượng. 
C. Là cái để phân biệt sự vật hiện tượng với nhau. 
D. Thuộc tính tiêu biểu cho sự vật hiện tượng. 



Câu 3: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật hiện tượng được 
gọi là: 

A. Điểm nút. C. Độ. 
B. Điểm đến. D. Nhảy vọt. 

Câu 4: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng chưa làm thay đổi chất của sự vật hiện tượng 
được gọi là: 

A. Điểm nút. C. Độ. 
B. Điểm đến. D. Nhảy vọt. 

Câu 5: Để chất mới ra đời nhất thiết phải: 
A. Tích lũy dần về lượng. 
B. Tạo ra sự biến đổi vệ lượng. 
C. Tạo ra sự biến đổi vệ lượng đạt đến một giới hạn nhất định. 
D. Tạo ra sự thống nhất giữa chất và lượng. 

Câu 6: Đoạn thơ sau:  “Dù bay lên sao hỏa, Sao kim cũng bay từ mặt đất. 
 Dù lớn tựa thiên thần cũng dòng sữa ngọt mẹ nuôi. 
 Phải cần mẫn như con Ong kéo mật. 
 Phải cần cù như con Nhện chăng tơ. 
 Quả chín trên cây là quả chín dần dà.”  Nói về: 

A. Quy luật phủ định của phủ định. C.  Quy luật mâu thuẫn. 
B. Quy luật lượng đổi, chất đổi. D.  Khuynh hướng của sự phát triển. 

Câu 7: “Sự biến đổi dần về lượng sẽ biến đổi về chất và ngược lại” đã chỉ ra: 
A. Cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.  
B. Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.  
C. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng. 
D. Xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng. 

Câu 8: Mặt chất và mặt lượng trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn 
A. Tách rời nhau. C. Ở bên cạnh nhau. 
B. Thống nhất với nhau. D. Hợp thành một khối. 

Câu 9:  Khái niệm chất được dùng để chỉ: 
A. Quy mô của sự vật, hiện tượng. 
B. Trình độ của sự vật, hiện tượng. 
C. Cấu trúc lien kết của sự vật, hiện tượng. 
D.  Thuộc tính cơ bản vốn có của sự vật, hiện tượng. 

Câu 10: Khái niệm lượng được dùng để chỉ 
A.  Hình thức của sự vật, hiện tượng. 
B.  Cách thức vận động, phát của sự vật, hiện tượng. 
C.  Quy mô, số lượng, trình độ… của sự vật, hiện tượng. 
D.  Những thuộc tính tiêu biểu của sự vật. 

Câu 11: Câu nào dưới đây không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? 
A.  Kiến tha lâu cũng đầy tổ. C.  Chín quá hóa nẫu. 
B.  Đánh bùn sang ao. D.  Có công mài sắt có ngày nên kim. 

Câu12: Chất theo nghĩa triết học: 
A.  Chất liệu tạo nên sự vật đó. 
B.  Thuộc tinh cơ bản,vốn có, tiêu biểu cho svht. 
C.  Phân biệt nó với svht khác. 
D.  Thuộc tinh cơ bản,vốn có, tiêu biểu cho svht, phân biệt nó với svht khác. 

Câu 13:  Sự biến đổi về lượng diễn ra một cách: 
A.  Dần dần. C.  Chầm chậm. 
B.  Từ từ. D.  Tăng tốc. 

Câu 14 : Sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của svht diễn ra: 
A.  Nhảy vọt. C.  Ào ạt. 
B.  Tăng tốc. D.  Từ từ. 

 
Bài 6:  Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng 
Câu 1:  Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật hiện tượng là quá trình: 

A. Phủ định. C. Phủ định sạch trơn. 



B. Phủ định của phủ định. D.  Phủ định cái cũ. 
Câu 2: Theo quan điểm phủ định biện chứng, nguyên nhân dẫn tới sự phủ định: 

A. Nằm ngay trong bản thân sự  vật. C. Nằm giữa cái cũ và cái mới. 
B. Nằm ngoài bản thân sự vật. D. Nằm trước cái mới. 

Câu 3: Sẽ không có sự phát triển nếu: 
A. Cái cũ không mất đi. C. Cái mới thay thế cái cũ. 
B. Cái mới, cái tiến bộ không xuất hiện. D. Cái cũ được thay thế bởi cái mới. 

Câu 4: Xét từ góc độ triết học, phủ định được hiểu là: 
A. Phủ định một điều gì đó. C. Xóa bỏ sự tồn tại của sự vật nào đó. 
B. Bác bỏ một cái gì đó. D. Bỏ qua một sự vật nào đó. 

Câu 5: Theo triết học, cái mới, cái tiến bộ luôn ra đời trên cơ sở: 
A. Phủ định sạch trơn cái cũ. C. Kế thừa tất cả từ cái cũ. 
B. Vứt bỏ hoàn toàn cái cũ. D. Giữ lại yếu tố tích cực của cái cũ. 

Câu 6: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ 
A. Bên trong sự vật, hiện tượng. C. Bản thân sự vật, hiện tượng.  
B. Bên ngoài sự vật, hiện tượng. D. sự phát triển của sự vật, hiện tượng. 

Câu 7: Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do 
A. Xóa bỏ sự vật, hiện tượng nào đó. C. Sự phát triển của bản thân sự vật.  
B. Sự vật, hiện tượng mới xuất hiện. D. Tác động, cản trở từ bên ngoài. 

Câu 8: Phủ định biện chứng có 2 đặc điểm cơ bản là  
A. Khách quan và phổ biến. C. Kế thừa và phát triển. 
B. Khách quan và kế thừa. D. Kế thừa và phổ biến. 

Câu 9: Trong các câu sau đây, câu nào không đề cập tới tính kế thừa trong quá trình phát triển của 
sự vật? 

A. Giỏ nhà ai quai nhà nấy. C. Tre già măng mọc. 
B. Cha nào con nấy. D. Qua cầu rút ván. 

Câu 10: Phủ định biện chứng có mấy đặc điểm cơ bản? 
A. Ba đặc điểm. C. Năm đặc điểm. 
B. Bốn đặc điểm. D. Hai đặc điểm. 

Câu11: Theo triết học, khuynh hướng phát triển của svht là: 
A. Sự phủ định của phủ định. C. Cái trước phủ định cái sau. 
B. Cái sau phủ định cái trước.  D. cái này phủ định cái kia. 

Câu 12: Cái mới theo nghĩa Triết học là: 
A. Cái mới lạ so với cái trước. 
B. Cái ra đời sau so với cái trước. 
C. Cái phức tạp hơn so với cái trước. 
D. Đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước. 
 

Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối vớii nhận thức 
Câu 13: Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm: 

A. Hai giai đoạn. C. Hai khâu. 
B. Hai công đoạn. D. Hai bước. 

Câu 14: Nhận thức cảm tính được tạo nên do sự tiếp xúc: 
A. Gián tiếp với sự vật  C. Gần gũi với sự vật. 
B. Trực tiếp với sự vật. D. Với sự vật. 

Câu 15: Nhận thức cảm tính  đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm:  
A. Bên trong sự vật. C. Bên ngoài sự vật. 
B. Cơ bản của sự vật. D. Không cơ bản của sự vật. 

Câu 16: Nhận thức cảm tính giúp con người nhận thức sự vật, hiện tượng một cách: 
A. Cụ thể và sinh động. C. Chủ quan, máy móc. 
B. Khái quát và trừu tượng. D. Cụ thể và máy móc. 

Câu 17: Nhận thức lí tinh là giai đoạn nhận thức gắn liền với: 
A. Bản chất bên trong sự vật. C. Nhận thức cảm tính. 
B. Bản chất sự vật, hiện tượng. D. Đặc trưng của sự vật. 

 



Câu 18:  Đặc trưng của giai đoạn nhận thức lí tính là trong đó diễn ra:  
A. Sự phân tích, so sánh. C. Hoạt động của các giác quan. 
B. Sự tổng hợp, khái quát hóa. D. Các thao tác tư duy. 

Câu 19: Mọi hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh  từ: 
A. Nhận thức. C. Thực tiễn. 
B. Thực tế. D. Cuộc sống. 

Câu 20: Đối với nhận thức, thực tiễn có vai trò là: 
A. Động cơ. C. Nguyên nhân. 
B. Động lực. D. Nguồn lực. 

Câu 21: Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện:  
A. Những hiểu biết của con người. C. Những tri thức của con người. 
B. Các giác quan của con người. D. Các năng lực của con người. 

Câu 22: Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được: 
A. Đưa vào trong sách vở. C. Nhiều người quan tâm. 
B. Một số người công nhận. D. Vận dụng vào thực tiễn. 

Câu 23:  Để hoạt động học tập, lao động đạt hiệu quả cao đòi hỏi phải luôn: 
A. Gắn lý thuyết với thực hành. C. Đọc thuộc nhiều sách vở. 
B. Gắn học tập với nghiên cứu. D. Phát huy kinh nghiệm của bản thân. 

Câu 24: Thực tiễn là những hoạt động nhằm 
A. Cải tạo tự nhiên. C. Tạo ra của cải vật chất. 
B. Cải tạo đời sống xã hội. D. Cải tạo tự nhiên và xã hội. 

Câu 25: Đâu không phải là hoạt động thực tiễn? 
A. Công nhân đang xây nhà. C. Ông nội đang trồng cây sau vườn.  
B. Mèo đang vồ chuột. D. Mẹ đang làm việc trên đồng. 

Câu 26: Đâu là hoạt động thực tiễn? 
A. Cha đang đánh cá ngoài biển khơi. C. Lan đang giải bài tập. 
B. Ông đang ngồi đọc sách. D. Thầy giáo đang giảng bài. 

Câu 27: Vai trò của thực tiễn: 
A. Cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức. 
B. Cơ sở, động lực, mục đích, tiêu chuẩn của nhận thức. 
C. Cơ sở, tiêu chuẩn, mục đích của nhận thức. 
D. Cơ sở, mục đích của nhận thức. 

 
Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội 
Câu 1: Lịch sử loài người được bắt đầu từ khi con người biết: 

A. Làm nhà để ở. C. Sử dụng cung tên và lửa. 
B. Ăn chin, uống sôi. D. Chế tạo, sử dụng công cụ lao động’ 

Câu 2: Khi con người đầu tiên xuất hiện thì: 
A. Lịch sử xã hội chưa bắt đầu. C. Lịch sử xã hội đã phát triển. 
B. Lịch sử xã hội cũng bắt đầu. D. Lịch sử loài người sắp diễn ra. 

Câu 3: Nhằm tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội, con người đã phải không ngừng: 
A. Tiến hóa. C. Đấu tranh. 
B. Lao động. D. Tác động vào tự nhiên. 

Câu 4 : Con người là chủ thể sang tạo nên các giá trị: 
A. Vật chất to lớn của xã hội. C. Văn hóa tinh thần của xã hội. 
B. Kinh tế, văn hóa của xã hội. D. Vật chất và tinh thần cho xã hội. 

Câu 5: Đối với con người, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất là hoạy động: 
A. Đặc thù. C. Đặc trưng tiêu biểu. 
B. Đặc biệt. D. Đặc trưng riêng có. 

Câu 6: Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất của con người đảm bảo cho xã hội không 
ngừng: 

A.  Tồn tại.  C.  Phát triển. 
B.  Đi lên. D.  Tồn tại và phát triển. 

 



Câu 7: Những hành vi nào sau đây cần phải bị lên án và xử lí thật nghiêm khắc? 
A.  Biểu tình phản đối chiến tranh. C.  Buôn bán phụ nữ và trẻ em. 
B.  Tháo gỡ bom mìn còn sót sau chiến tranh. D.  Cả 3 phương án trên. 

Câu 8: Những hành động nào sau đây không vì con người? 
A. Tham gia hiến máu nhân đạo. 
B. Nhà nước tổ chức tiêm chủng cho tất cả trẻ em. 
C. Rải chất hóa học vào môi trường thiên nhiên. 
D. Cơ quan Nhà nước kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các nhà hàng, quán ăn. 

 

 

 

 


